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Ministeriële regeling van de Minister van Algemene Zaken 

tot wijziging van de Sanctielandsregeling in verband met 

nieuwe sancties van de Verenigde Naties en de Europese 

Unie 
 

 
 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

- dat het noodzakelijk is om internationale verplichtingen tot het 

vaststellen van beperkende maatregelen, ofwel Verenigde Naties- en 

Europese Unie-sancties, te implementeren;  

- dat de implementatie van Verenigde Naties- en Europese Unie  

sancties geschied door middel van wijziging van de 

Sanctielandsregeling is gebaseerd op artikel 2 van de 

Sanctielandsverordening;  

- dat sinds de Ministeriele regeling  die gepubliceerd is in het 

Afkondigingsblad van Sint Maarten (No. 15, 2022) meerdere nieuwe 

sancties door de Europese Unie zijn aangenomen betreffende de 

oorlog in Oekraïne. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel I Wijziging Sanctielandsregeling  

De Sanctielandsregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A.  

Artikel 2, eerste lid sub k, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

1. Van toepassing is:  

k. Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese 

Unie van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen 

president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (Pb 

EG 2006 L 134), artikel 1 bis, eerste lid, artikel 1 ter, eerste lid, 

artikel 1 quater, eerste lid, artikel 1 quinquies, eerste lid, artikel 1 
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sexies, eerste lid en tweede lid, artikel 1 septies, eerste en tweede 

lid, artikel 1 octies, eerste lid, en lid 1 bis, artikel 1 nonies, eerste 

lid, artikel 1 decies, eerste lid, en lid 1 bis, artikel 1 undecies, 

artikel 1 undecies bis, eerste lid, artikel 1 undecies ter, artikel 1 

duodecies, eerste lid, artikel 1 terdecies, eerste lid, artikel 1 

quaterdecies, artikel 1 sedecies, eerste lid, artikel 1 septiesdecies, 

eerste lid, artikel 1 octiesdecies, eerste lid, artikel 1 noviesdecies, 

eerste lid, artikel 1 vicies, eerste lid, artikel 1 unvicies, eerste lid, 

artikel 1 duovicies, eerste lid, artikel 1 quinvicies, eerste lid, artikel 

1 sexvicies, eerste lid, artikel 1 septvicies, artikel 1 septvicies bis, 

eerste lid, artikel 1 septvicies ter, artikel 1 septvicies quater, 

eerste lid, artikel 2, eerste, tweede en derde lid, artikel 5, artikel 8 

ter, eerste lid, en artikel 8 quinquies, eerste lid.  

B. 

Artikel 2, eerste lid, subartikel tt, wordt gewijzigd en komt als volgt te 

luiden: 

1. Van toepassing is:  

tt. Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de 

Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende 

maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de 

situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 229), artikel 2, 

eerste en tweede lid, artikel 2 bis, eerste en tweede lid, artikel 

2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies, artikel 3, eerste 

en tweede lid, artikel 3 bis, eerste lid, artikel 3 ter, eerste en 

tweede lid, artikel 3 quater, eerste tot en met vierde lid, artikel 

3 quinquies, eerste lid, artikel 3 sexies bis, eerste en tweede 

lid, artikel 3 septies, eerste en tweede lid, artikel 3 octies, 

eerste lid, artikel 3 nonies, eerste en tweede lid, artikel 3 

decies, eerste en tweede lid, artikel 3 undecies, eerste en 

tweede lid, artikel 3 duodecies, eerste en tweede lid, artikel 3 

terdecies, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste tot 

en met vijfde lid, en zesde lid, eerste volzin, artikel 5 bis, 

eerste lid, tweede lid, eerste volzin, en vierde lid, artikel 5 bis 

bis, eerste lid, artikel 5 ter, eerste en tweede lid, artikel 5 

sexies, eerste lid, artikel 5 septies, eerste lid, artikel 5 octies, 

artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid, artikel 5 undecies, 

eerste en tweede lid, artikel 5 duodecies, eerste lid, artikel 5 

terdecies, eerste lid, artikel 5 quaterdecies, eerste en tweede 

lid, artikel 11, eerste lid, en artikel 12. 

 

C.  

Artikel 6a, eerste, tweede lid sub a, wordt gewijzigd en komt als volgt te 

luiden: 

Artikel 6a 

2. Een verbod op grond van het eerste lid is niet van toepassing in 

gevallen, bepaald bij een van de hierna genoemde besluiten betreffende 

beperkende maatregelen, vastgesteld op voet van artikel 29 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie in het kader van het 

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie: 

a. Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese Unie 

van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen 

president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (Pb 
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EG 2006 L 134), artikel 1 bis, tweede of derde lid, artikel 1 ter, 

tweede of derde lid, artikel 1 sexies, derde, vierde, of vijfde lid, 

artikel 1 septies, derde lid, vierde lid of vijfde lid, artikel 1 septies 

bis, eerste lid, artikel 1 nonies, tweede of vierde lid, artikel 1 

undecies bis, tweede lid, artikel 1 duodecies, tweede of derde lid, 

artikel 1 terdecies, tweede lid, artikel 1 sedecies, tweede lid, artikel 

1 septiesdecies, tweede lid, artikel 1 octiesdecies, tweede lid, 

artikel 1 noviesdecies, tweede lid, artikel 1 vicies, tweede of derde 

lid, artikel 1 unvicies, tweede lid, artikel 1 duovicies, tweede of 

derde lid, artikel 1 tervicies, eerste lid, artikel 1 quatervicies, 

eerste lid, artikel 1 quinvicies, tweede lid, artikel 1 sexvicies, 

tweede lid, artikel 1 septvicies bis, tweede lid, artikel 1 septvicies 

quater, tweede lid, derde of vierde lid, artikel 3, eerste of tweede 

lid, artikel 3 bis, eerste lid, artikel 4, artikel 4 bis, artikel 4 ter, 

artikel 8 ter, tweede lid, of artikel 8 quater, eerste lid. 

D. 

Artikel 6a, tweede lid sub r, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 

Artikel 6a  

Een verbod op grond van het eerste lid is niet van toepassing in gevallen, 

bepaald bij een van de hierna genoemde besluiten betreffende beperkende 

maatregelen, vastgesteld op voet van artikel 29 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie in het kader van het Gemeenschappelijk 

Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie: 

r. Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie 

van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar 

aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne 

destabiliseren (Pb EU, L 229), artikel 2, derde lid tot en met vijfde 

lid, artikel 2 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 2 ter, eerste lid, 

artikel 2 sexies, tweede lid of vierde lid, artikel 3, derde, vierde, 

vijfde of zesde lid, artikel 3 bis, tweede lid, artikel 3 ter, derde of 

vierde lid, artikel 3 quater, vijfde of zesde lid, artikel 3 quinquies, 

tweede of derde lid, artikel 3 sexies bis, vierde of vijfde lid, artikel 

3 septies, derde of vierde lid, artikel 3 octies, tweede lid, artikel 3 

nonies, tweede, derde of vierde lid, artikel 3 decies, derde of 

vierde lid, artikel 3 undecies, derde lid, artikel 3 duodecies, derde, 

vierde of vijfde lid, artikel 3 terdecies, tweede, derde of vierde lid, 

artikel 4, tweede lid, leden 2bis, 2 bis bis en 2 ter, of vierde lid, 

artikel 5, zesde lid, tweede volzin, of zevende lid, artikel 5 bis, 

tweede lid, tweede volzin, derde of vijfde lid, artikel 5 bis bis, 

tweede of derde lid, artikel 5 ter, derde of vierde lid, artikel 5 

quater, eerste lid, artikel 5 quinquies, eerste lid, artikel 5 sexies, 

tweede lid, artikel 5 septies, tweede lid, artikel 5 decies, tweede 

lid, artikel 5, undecies, derde lid, artikel 5 duodecies, tweede of 

vierde lid, artikel 5 terdecies, tweede lid, of artikel 5 quaterdecies, 

derde, vierde of vijfde lid. 

 

Artikel II Slotartikel  

Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in 

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de 

eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze 

wordt geplaatst. Dit voorstel komt overeen met de 

inwerkingtredingsbepaling van de Sanctielandsregeling. 
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Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 
 
De derde mei 2022  
De Minister van Algemene Zaken 
 

 
 

                               Uitgegeven de vierde mei 2022 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 

                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
Wegens de oorlog in Oekraine en besluitvorming in EU-kader is het 
noodzakelijk voor Sint Maarten om nieuwe, aanvullende, EU-sancties te 
implementeren tegen Rusland en Belarus. 

De maatregelen zijn bedoeld om: 

 het vermogen van het Kremlin om de oorlog te financieren te 
verzwakken; 

 de voor de invasie verantwoordelijke Russische politieke elite 
duidelijk de economische en politieke kosten te laten voelen.  

Tot de maatregelen behoren individuele sancties,  economische sancties, 
beperkingen voor media,  diplomatieke maatregelen en  beperkingen op de 

economische betrekkingen.  

De EU heeft ook sancties aangenomen tegen Belarus, vanwege 
betrokkenheid bij de invasie van Oekraïne. 

De eerste vier sanctiepakketten zijn in de geïmplementeerd via de 
Ministeriële regeling die op 7 maart 2022 door de Minister van Algemene 
Zaken is uitgegeven, en vervolgens is gepubliceerd in het Afkondigingsblad 

(No 15, 2022).  

Deze Ministeriele regeling houdt verband met drie aanvullende 
sanctiepakketten te weten V, VI en VII inzake: 

  EU Verordening 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 
31 juli 2014, betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding 
van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren 
(Pb EU, L 229);  

 EU verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese 
Unie van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen 
president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus (Pb 
EG, 2006, L 134). 

De nieuwe sancties betreffen maatregelen zoals hieronder samengevat: 

Pakket V: 

 Aanvullende sancties voor Rusland ten aanzien van goederen en 

technologie voor de scheepvaart;  

 Aanvullende financiële sancties voor Belarus. 

 

Pakket VI: 

 Aanvullende sancties voor Rusland verband houdende met 
exportrestricties op materieel, technologie en diensten in de 

energiesector, verbod op deelneming aan joint ventures,  

 Een verbod op alle transacties met bepaalde Russische 
staatsbedrijven,  

 Een verbod op credit rating services voor Russische klanten,  

 Een verbod op import van ijzer- en staalproducten uit Rusland,  
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 Een verbod op export van goederen met waarde van meer dan 300 

euro, variërend van kleding tot sierraden en van huiselektronica 
tot voertuigen) 

 

Pakket VII 

 Een verbod op de aankoop, invoer of overdracht van steenkool en 
andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland naar de EU (inclusief 
de CAS landen) vanaf augustus 2022;  

 Een verbod op toegang tot EU-havens voor schepen onder 
Russische vlag. Uitzonderingen worden toegestaan voor landbouw- 
en voedingsproducten, humanitaire hulp en energie; 

 Een nieuw uitvoerverbod voor vliegtuigbrandstof, 

kwantumcomputers, geavanceerde halfgeleiders, geavanceerde 
elektronica, software, gevoelige machineonderdelen en vervoers-
materieel, alsook een nieuw invoerverbod voor bijvoorbeeld hout, 
cement, meststoffen, visserijproducten en alcohol; 

 Gerichte economische maatregelen om bestaande maatregelen te 
versterken en mazen in de wetgeving te dichten, zoals: een verbod 

voor Russische ondernemingen om deel te nemen aan 
overheidsopdrachten in de lidstaten, geen financiële steun voor 
Russische overheidsorganen, een breder verbod op stortingen in 
crypto-wallets en op de verkoop van bankbiljetten en 
verhandelbare effecten in de officiële valuta's van de EU-lidstaten 
aan Rusland en Belarus of aan natuurlijke of rechtspersonen, 
entiteiten of lichamen in Rusland en Belarus; 

 Verdere uitbreiding lijst van gesanctioneerde personen: belangrijke 

oligarchen, zakenlieden, hooggeplaatste Kremlin-functionarissen, 
alsook aan de familieleden van reeds gesanctioneerde personen; 

 Volledig transactie verbod voor 4 grote Russische banken, die 23% 
van het marktaandeel in de Russische banksector 
vertegenwoordigen. Nadat deze banken eerder uit Swift werden 
verwijderd, zullen hun tegoeden nu ook worden bevroren, 

waardoor ze volledig van de EU-markten worden afgesneden. 

 

Voor 1091 personen en 80 entiteiten geldt momenteel een bevriezing van 
tegoeden en een reisverbod omdat hun acties de territoriale integriteit, de 
soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd. 
De lijst van personen en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd wordt 

voortdurend geëvalueerd en kan door de Raad periodiek worden verlengd. 

 

Sancties zijn onder meer opgelegd aan: 

 Vladimir Poetin en Sergej Lavrov; 
 leden van de Russische Doema en leden van de Nationale 

Veiligheidsraad; 
 hoge ambtenaren; 

 zakenlieden en oligarchen, waaronder Roman Abramovich. 
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Voor de volledige tekst van de regulering wordt verwezen naar de link: 

Publications Office (europa.eu), ofwel: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN  

De geconsolideerde lijst van alle personen op EU-sanctielijsten is te vinden 
via de volgende link: Geconsolideerde lijst van personen, groepen en 

entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU - Data 
Europa EU, ofwel: https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-
of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=nl  

 

 

De Minister van Algemene Zaken 
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